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           JUDEŢUL BRAŞOV                                                Nr.  

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI 

                  SĂCELE 

 

 

PROCES VERBAL 

încheiat la data 29.07.2021, orele 15,00, cu ocazia 

întrunirii  Consiliului Local al Municipiului Săcele în şedinţă ordinară, desfășurată în format de 

videoconferință, prin platforma on-line ZOOM 

 

 Şedinţa ordinară a fost convocată în conformitate cu prevederile art. 133 alin. (1) din O.U.G. 

nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare și ale H.C.L nr. 

86/26.03.2020 pentru aprobarea completării Anexei la H.C.L. nr. 246/21.11.2019 privind aprobarea 

revizuirii Regulamentului de Organizare și Funcționare al Consiliului  Local al Municipiului  Săcele, 

având următoarea ordine de zi: 

 

1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al 

 Municipiului Săcele din data de 24 iunie 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL. 

      Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a 

Consiliului Local al  Municipiului Săcele din data de 6 iulie 2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL. 

Avize Comisiile 1, 2, 3, 4. 

3. Proiect de hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021 - iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 4. 

4. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2021pentru 

cadrele didactice şi personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă 

localitate decât cea de reşedinţă - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

 Avize Comisiile 1, 3, 4.  

5. Proiect de hotărâre pentru aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2021- iniţiator PRIMAR 

Ing. POPA VIRGIL.    

 Avize Comisiile 1, 4. 

6. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în 

Municipiul Săcele, str. Nicolae Pană nr. 2, aparținând Parohiei Evanghelice Lutherane Satulung Joseni și 

închiriate Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4. 

7. Proiect de hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în 

Municipiul Săcele, str. B-dul Brasovului nr. 52, aparținând Parohiei Evanghelice-Lutherane Cernatu și 

închiriate Municipiului Săcele - iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4;  

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Municipiului Săcele pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România, în anul 

2021- iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Municipiului Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale,  în anul 2021- iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

     Avize Comisiile 1, 3, 4;  
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10. Proiect de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al 

Municipiului Săcele pentru acțiuni și programe  sportive, în anul 2021- iniţiator  PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4;  

11. Proiect de hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice funcționale a Spitalului 

Municipal Săcele pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19 - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 3, 4; 

12. Proiect de hotărâre pentru  aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2021 al RPLP Săcele 

R.A. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă lemnoasă 

pe picior, destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021– iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4. 

14. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 154/24.06.2021 privind aprobarea 

organigramei și a Statului de funcții ale SERVICII SĂCELENE S.R.L. – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

Avize Comisiile 1, 4. 

15. Proiect de hotărâre pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public 

local de călători, prin curse regulate, prin atribuire directă către operatorul regional de transport Servicii 

Săcelene S.R.L.– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4. 

16. Proiect de hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind aprobarea unor 

facilităţi pe mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele,  aparţinând Servicii 

Săcelene S.R.L.– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

17. Proiect de hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu  ,,Construire spațiu comercial“, 

Bulevardul George Moroianu, Municipiul Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

18. Proiect de hotărâre pentru respingerea plangerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 156/24.06.2021 privind 

aprobarea Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare”, 

modificator al PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte 

dotări”, aprobat cu H.C.L. nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul Săcele, formulate de Dobrănel 

Claudia-Maria – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

19. Proiect de hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 

230/24.10.2019  pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici  

pentru proiectul  „Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, 

recompartimentare și amenajări interioare la Scoală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea” din Municipiul 

Săcele aferent Obiectivului de Investiție „Scoala Gimnazială nr 4 - Extindere și reamenajare clădire 

ateliere (DALI)”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

20. Proiect de hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „SF – Extindere canalizare menajeră bretea strada Câmpului”– iniţiator PRIMAR Ing. 

POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

21. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „Modernizare și reabilitare sistem de iluminat public, în  cartierul Brădet”– iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „Modernizare sistem de iluminat public, în  cartierul Ștefan cel Mare”– iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  
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       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici 

privind proiectul „Extindere iluminat public Cartier Toamnei”– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea Ofertelor de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de 

proprietate asupra cotelor aferente imobilului – teren în suprafață de 992 mp, înscris în CF nr. 114315 

Săcele, nr. cad. 975, nr. top 1432/1/10, asupra cotelor aferente imobilului- teren, în suprafață de 161 mp 

înscris în CF nr. 107470 Săcele, nr. cad. 967, nr. top 1432/1/2, asupra cotelor aferente imobilului– teren 

în suprafață de 1.167 mp înscris în CF nr. 110411 Săcele, nr. cad. 965, nr. top. 1428/1/2/1/9 și a 

imobilului– teren în suprafață de 46 mp înscris în CF nr. 117933 Săcele, fiecare imobil reprezentând 

parte din strada Egretei și trecerea acestora în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

25. Proiect de hotărâre privind trecerea drumurilor forestiere Ghercovaci, Chiba Stângă, Chiba Dreaptă, 7 

Izvoare-Valea  Baciu, Chiba, Șipoaia, Valea Bradului/Brădetului, Valea Dracului, Valea Chilera, Valea 

Băii Timiș, Tamina I, Tamina II,  din domeniul public al statului, neînscrise în cartea funciară, în 

domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

26. Proiect de hotărâre privind atestarea apartenenței – primă înscriere la domeniul privat al Municipiului 

Săcele,  a suprafeței de 331 mp, categoria de folosință  curți-construcții – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

27. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra 

imobilului– teren în suprafață de 967  mp, înscris în CF nr. 117773  Săcele, nr. cadastral 117773, 

categoria de folosință fâneață și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

28. Proiect de hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa 

construcțiilor pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare 

către Compania Apa Brașov S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de 

alimentare cu apa și canalizare din 24.09.2008– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

29. Proiect de hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra  

imobilului– teren în suprafață de  6081  mp, înscris în CF nr. 114792  Săcele, nr. cadastral 114792, 

categoria de folosință arabil  și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator 

PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

30. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri, construcții anexe C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8,  

neînscrise în cartea funciară nr.116692 Săcele, nr. cadastral 116692, din domeniul public al statului, în 

domeniul public al Municipiului Săcele – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 2, 4; 

31. Proiect de hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, către numiții  Szabo Elena și Czimbor Alexandru, 

pensionari silvici, a  unei  cantităţi de  6,0 mc lemn de foc/ fiecare - iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

32. Proiect de hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul 

rece Compartimentului Educație Timpurie, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul 

aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Săcele– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 4; 

33. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc specia  fag și  

diverse tari  către  Parohia  Ortodoxă  Sfântul Nicolae- Baciu– iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

34. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 25  mst  lemn  de foc specia fag și 

diverse tari  către  Mănăstirea Brădet  cu   Hramul ,,Înălțarea Domnului” – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  
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       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

35. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 2,011 mc de  lemn  rotund pentru 

industrializare, rășinoase, cu diametrul la capătul subțire > = 24 cm, clasa C, către Grădinița nr. 2– 

iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

36. Proiect de hotărâre privind  acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 4  mst  lemn  de foc specia  fag și  

diverse tari  către Asociația HMIK – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

37. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30  mst  lemn  de foc specia  fag și  

diverse tari  către Casa  Evanghelică a Ceangăilor – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

38. Proiect de hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 10  mst  lemn  de foc specia  fag și  

diverse tari  către  Parohia Ortodoxă Turcheș II – iniţiator PRIMAR Ing. POPA VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

39. Proiect de hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3 / familie, material lemnos 

pentru foc, sub formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 100 familii nevoiaşe, cu 

domiciliul în Municipiul Săcele și aprobarea criteriilor de acordare – iniţiator PRIMAR Ing. POPA 

VIRGIL.  

       Avize Comisiile 1, 3, 4; 

 

 

40. Diverse. 

- Informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai persoanelor cu handicap grav în 

semestrul I al anului 2021; 

- Informare – privind achiziția publică de servicii de acordare credit investiții în sumă de 40 mil lei. 

 

La şedinţă au participat: 

                  - d-l Primar - Ing. Popa Virgil  

                  - d-l Viceprimar - Ing. Géczi  Gellért 

- d-na Secretar General al Municipiului Săcele – c.j. Zamfir Geta 

- d-na Arhitect-Șef – Roznovăț Alina 

- d-l Brânzea Ovidiu – Șef Serviciul Fond Funciar, Registru Agricol, Cadastru 

- d-l Rădulescu Eugen - Șef Serviciul Financiar Contabilitate  Salarizare Buget  

  Ordonanțare C.F.P.P. 

- d-l Mircioiu Sebastian – Șef Serviciul Impozite și Taxe Locale 

- d-l Bălan Eugen – Șef Biroul Investiții 

- d-na Vaida Marcela – consilier Biroul Investiții 

                  - d-ra Dascălu Bianca – cj. Biroul Juridic  

                  - d-na Acăroaie Elena – insp. Comp. Relații Consiliul Local 

 

În contextul evoluției epidemiologice de la nivel național, în vederea prevenirii cazurilor de infectare 

cu coronavirusul SARS-COV-II, ședința ordinară a Consiliului Local din data de 29.07.2021 se desfășoară în 

format de videoconferință, prin platforma on-line ZOOM. 

            Ședința este prezidată de d-na consilier local ing. Voicescu Nicoleta Teonia.  

        D-na Președinte declară deschisă ședința și dă cuvântul d-nei Secretar General pentru a efectua apelul 

nominal. 

D-na Secretar General face apelul nominal, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. 

D-l Viceprimar ia cuvântul și spune că la primele 5 puncte de pe ordinea de zi nu va putea participa 

la vot, dar la punctul 6 de pe ordinea de zi va reveni. 

La ședință participă toți cei 18 consilieri locali în funcție.  

D-na Președinte dă cuvântul d-lui Primar pentru suplimentarea ordinii de zi. 

D-l Primar anunță că retrage de pe ordinea de zi punctul nr. 3, respectiv  proiectul de hotărâre privind  

acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 2,011 mc de  lemn  rotund pentru industrializare, rășinoase, cu 

diametrul la capătul subțire > = 24 cm, clasa C, către Grădinița nr. 2, menționând că s-au purtat discuții în 

acest sens cu d-na consilier local Balint Tunde Sara, care a propus acest lucru și s-a lămurit situația, după 
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care face cunoscut temeiul legal în baza căruia funcţionează suplimentarea ordinii de zi şi anunță care este 

proiectul de hotărâre avut în vedere, respectiv:  

          40. Proiect de hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică 

și/sau reprezentare în justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 3049/62/2021, având ca obiect acțiune în 

anulare act emis de autorități publice locale, aflat pe rolul Tribunalului Brașov – inițiator Primar Ing. Popa 

Virgil. 

           D-na Preşedinte supune la vot suplimentarea ordinii de zi și se aprobă cu 15 voturi pentru, 2 abțineri 

(d-l Paraipan George Horațiu și d-na Stoica Gabriela) și ordinea de zi astfel cum a fost suplimentată și se 

aprobă  cu 16 voturi pentru, 1 abținere (d-l Paraipan George Horațiu), d-l consilier local Géczi  Gellért  nu 

este prezent momentan.                              

           D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 1 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul 

de hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al  Municipiului 

Săcele din data de 24 iunie 2021.   

         D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-l consilier local 

Géczi  Gellért  nu este prezent momentan). H.C.L. nr.  167. 

       D-na Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 2 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de  

hotărâre privind aprobarea Procesului - verbal al şedinţei extraordinare convocate de îndată a Consiliului 

Local al  Municipiului Săcele din data de 6 iulie 2021. 

        D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

        Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (17 voturi pentru - d-l consilier local 

Géczi  Gellért  nu este prezent momentan). H.C.L. nr.  168. 

       D-na Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 3 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea rectificării bugetului local pe anul 2021.  

       D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu o corectare de eroare materiale, s-a menționat în lista unei linii 

bugetare, nu era o sumă corectă 

D-na Președinte spune că prin completarea făcută s-a rezolvat acest aspect.  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

        D-na Președinte dă citire modificărilor care se realizează, respectiv la Anexa 1, total Venituri, influență 

în sumă de 2,00 mii lei, Venituri din prestări de servicii și alte activități, influență în sumă de 2,00 mii lei, 

Vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțare secțiunea de dezvoltare, cod indicator 37.02.03, 

influență în sumă de -319,50 mii lei, Vărsăminte din secțiunea de funcționare,  cod indicator 37.02.04, 

influență în sumă de 319,50 mii lei. 

      Se supune la vot anexa 1 și se aprobă cu 10 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica 

Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius,  

d-na Paniti Izabella), d-l consilier local Géczi  Gellért  nu este prezent momentan.                              

    D-l Paraipan George Horațiu spune că au solicitat clarificări la acest punct, dar nu au primit. 

    D-na Președinte solicită aparatului de specialitate să ofere clarificările solicitate, înainte de a se continua și 

cu celelalte anexe. 

    D-l Eugen Rădulescu ia cuvântul și întreabă care sunt solicitările la care trebuie să dea răspuns. 

    D-na Stoica Gabriela spune că s-au solicitat în scris clarificări și ar fi trebuit să le primească, specificând 

că trebuia să ajungă și la serviciile de specialitate, dumneaei menționând că are un număr de înregistrare și  

s-a solicitat să fie transmise în scris răspunsurile pentru a putea fi analizate până la plen, iar dacă nu s-au dat 

nu pot vota în necunoștință de cauză. 
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    D-na Secretar General ia cuvântul și spune că s-a transmis d-nei consilier local Stoica faptul că aceste 

clarificări se oferă astăzi, pe plenul ședinței sau în scris, în termen de 10 zile și s-a optat să fie făcute astăzi, 

de către d-l Rădulescu. 

    D-na Stoica Gabriela spune că nu se poate lua o decizie numai pe baza explicațiilor de astăzi, de aceea  

s-au solicitat clarificări în scris. 

     D-na Secretar General ia cuvântul și spune că, în conformitate cu prevederile art. 226 din Codul 

Administrativ ,,Primarul, respectiv preşedintele consiliului judeţean este obligat ca, prin intermediul 

secretarului general al unităţii/subdiviziunii administrativ-teritoriale şi al aparatului de specialitate, să pună 

la dispoziţie consilierilor locali, respectiv consilierilor judeţeni, la cererea acestora, în termen de cel mult 10 

zile lucrătoare, informaţiile necesare în vederea îndeplinirii mandatului în condiţiile legiiˮ, dar s-a optat 

pentru oferirea clarificărilor în plenul ședinței de astăzi. 

     D-na Președinte propune să se formuleze întrebarea care a fost adresată în scris, astfel încât cei din 

aparatul de specialitate să răspundă punctual. 

   D-na Secretar General reiterează faptul că răspunsurile vor fi oferite astăzi, în plenul ședinței. 

   D-l Paraipan George Horațiu spune că au cerut ca la fiecare solicitare de fonduri să se explice și să se 

atașeze și un deviz estimativ, se votează o sumă de bani despre care nu se știe unde se duc, ce se întâmplă cu 

banii respectivi. Dumnealui mai spune că s-au găsit documente semnate de d-l Sorin Gâdea, ca viceprimar în 

23.07.2021. 

   D-na Secretar General ia cuvântul și spune că este o eroare materială. 

   D-l Paraipan George Horațiu întreabă dacă este o eroare materială sau o uzurpare de calități oficiale                                                                                                                                                                                          

   D-na Secretar General spune că este o eroare materială în cartușul unei note interne, nu în conținutul 

acesteia. 

   D-l Paraipan George Horațiu spune că s-a găsit în document și și-au pierdut încrederea, trebuie să verifice 

fiecare document în parte. 

   D-na Secretar General spune că este strict o eroare materială, nu o greșeală imensă care să conducă la 

pierderea încrederii. 

    D-na Paniti Izabella spune că apreciază că ar fi trebuit să primească aceste clarificări înainte de a se 

supune la vot și că va adresa acum întrebările, respectiv menționează faptul că există o adresă, la 

documentație, emisă de Direcția Publică  de Asistență Socială, prin care se solicită suma de 37 mii lei pentru 

reparații la scara de acces, mai există și o adresă emisă de Liceul Teoretic George Moroianu pentru suma de 

32 mii lei, fără să existe o ofertă în spate, motiv pentru care s-au solicitat aceste documente, pentru o 

transparență decizională mai bună, dar și pentru Serviciul de Contabilitate este bine ca aceste documente să 

fie atașate, iar pentru consilierii locali aceste documente justifică fără echivoc cheltuielile făcute în acest 

sens, de aceea s-a considerat că aceste sume trebuie să fie explicate în mod corespunzător. 

     D-l Primar ia cuvântul și spune că sunt solicitări de la compartimente, estimative, pentru unele lucrări 

care se doresc a fi realizate în perioada ce urmează, aceste sume sunt maximale, pentru viitoarele lucrări care 

urmează a fi luate de pe SEAP în perioada ce urmează și întreabă dacă la început de an când se votează 

bugetul doresc să li să se pună la fiecare solicitare un deviz pe fiecare lucrare tip de lucrare, întrucât nu i se 

pare normal, deoarece este o solicitare estimativă a unor sume pentru unele lucrări de intervenții reparații 

curente, inclusiv la Liceul Teoretic George Moroianu. 

     D-l Géczi  Gellért  spune că dorește să reamintească colegilor că au votat bugetul Municipiului Săcele 

pentru anul 2021, buget în care au fost prinse o parte din aceste reparații scări la clădirea Centrului de Zi și 

atunci nu au existat  discuții/obiecțiuni, așa cum a spus și în comisii, atunci când se fac rectificări bugetare se 

prinde lucrarea necesară și o sumă estimativă, iar după aprobarea rectificării urmând să se facă procedurile 

necesare pentru a se solicita oferte, mai departe consilierii locali votează execuția bugetară, s-ar putea și cere 

devize pentru fiecare lucrare în parte, dar ar fi o procedură anevoiosă. 

      D-na Secretar General ia cuvântul și spune că la momentul inițierii referatului de necesitate, pe care îl 

elaborează serviciul de specialitate pentru a face o anumită lucrare,  trebuie să aibă bani prinși în buget, 

Serviciul Contabilitate nu îl primește decât sub această condiție, iar aceste lucruri sunt cunoscute de d-na 

consilier local Stoica Gabriela, care a lucrat în administrație. 

      D-na Soica Gabriela ia cuvântul și spune că prima dată la o rectificare se face nota de fundamentare 

pentru aprobare și după asta se face referatul de necesitate. 

      D-na Secretar General ia cuvântul și spune că acea notă de la Serviciul Asistență Socială este notă de 

fundamentare, prin care se manifestă intenția de a face acea lucrare, este pentru prinderea banilor în buget   

și după se face referatul de necesitate și se cer oferte, SEAP, etc. 
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    D-na Stoica Gabriela spune că nu este adevărat, când estimezi ceva trebuie să ai ceva la bază.  

    D-na Secretar General spune că la momentul prinderii banilor în buget nu ai ce documente justificative să 

anexezi. 

    D-na Stoica Gabriela spune că trebuie să ai, că bugetul îl faci estimat pe anumite sume. 

    D-na Secretar General spune s-a punctat bine că este vorba de ,,estimareˮ. 

    D-na Stoica Gabriela spune că trebuie să iei o ofertă estimativă.                                                                                                                                                                                

    D-na Secretar General întreabă cum este posibil să ceri o ofertă, când nu ai bani prinși în buget pentru a 

realiza un obiectiv. 

     D-na Stoica Gabriela spune că ofertele se pot cere. 

     D-na Secretar General spune că acea estimare de la Serviciul Asistență Socială s-a făcut după o lucrare 

similară, care s-a efectuat de curând. 

     D-na Președinte reia procedura de vot, respectiv supune la vot anexa 1, împreună cu anexele 1.1. și 1.2. 

care cuprind secțiunea de funcționare cu o influență de -317,50 mii lei și secțiunea de dezvoltare, cu o 

influență de -319,50 mii lei și se aprobă cu 11 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica 

Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius,  

d-na Paniti Izabella). 

      D-na Președinte anunță că se trece la Anexa nr. 2 care cuprinde Total cheltuieli, Autorități publice și 

acțiuni externe, cu o influență în sumă de -67.50 mii lei, Titlul II  Bunuri și Servicii, cod indicator 20,  cu o 

influență în sumă de -67.50 mii lei, structurat pe Bunuri și Servicii, cu o influență în sumă de -22,50 mii lei, 

Reparații curente, Medicamente și materiale sanitare, cu o influență în sumă de -25,00  mii lei, Deplasări, 

detașări, transferări, cod indicator 20.11,  cu o influență în sumă de -5,00 mii lei, Consultanță și expertiză, 

cod indicator 20.12,  cu o influență în sumă de -35,00 mii lei, Alte cheltuieli, cod indicator 20.30,  cu o 

influență în sumă de 20,00 mii lei, Alte servicii publice generale, cod indicator 54.02,  cu o influență în sumă 

de -24,00 mii lei, Titlul XII  Active nefinanciare,  cod indicator 71,  cu o influență în sumă de -24,00 mii lei, 

Ordine publică și siguranță națională, cod indicator 61.02,  cu o influență în sumă de -85,00 mii lei, Titlul II  

bunuri și servicii, cod indicator 20,  cu o influență în sumă de -30,00 mii lei, Titlul II  bunuri și servicii, cod 

indicator 20,  cu o influență în sumă de -18,00 mii lei, Titlul II  bunuri și servicii, cod indicator 20,  cu o 

influență în sumă de -37,00 mii lei, structurat pe Învățământ, cod indicator 65.02,  cu o influență în sumă de 

 -358,00 mii lei, Titlul II  bunuri și servicii, cod indicator 20,  cu o influență în sumă de -32,00 mii lei, Titlul 

IX Asistență socială, cod indicator 57, cu o influență în sumă de 50,00 mii lei, Titlul XIII Active 

nefinanciare, cod indicator 71,  cu o influență în sumă de -440,00 mii lei, Cultură, Recreere și Religie, cod 

indicator 67.02,  cu o influență în sumă de 20,00 mii lei, Titlul II  Bunuri și servicii, cod indicator 20,  cu o 

influență în sumă de 20,00 mii lei, Titlul XIX  Asigurări și asistență socială, cod indicator 68.02, cu o 

influență în sumă de -496,00 mii lei, Titlul II  Bunuri și Servicii, Reparații curente, cod indicator 20.02,  cu o 

influență în sumă de 37,00 mii lei, Titlul XII  Active nefinanciare,  cod indicator 71,  cu o influență în sumă 

de -533,00 mii lei, Locuințe, servicii și dezvoltare publică,  cod indicator 70.02,  cu o influență în sumă de 

 -102,00 mii lei, Titlul XII  Active nefinanciare,  cod indicator 71,   cu o influență în sumă de 24,00 mii lei, 

Iluminat public,  cu o influență în sumă de -96,50 mii lei, Titlul II  Bunuri și servicii, cod indicator 20 cu o 

influență în sumă de -143,00 mii lei, Titlul XII  Active nefinanciare,  cod indicator 71,  cu o influență în 

sumă de 46,00 mii lei, Alte servicii în domeniul  locuinței, serviicii și dezvoltări comunale, cod indicator 

70.02.50,  cu o influență în sumă de -66,00 mii lei, Deplasări, detașăriri, transferări, cod indicator 20.06, cu o 

influență în sumă de -2,50 mii lei, Titlul XIII  Active nefinanciare,  cod indicator 71,   cu o influență în sumă 

de -61,00 mii lei, Protecția mediului, cod indicator 74.02, cu o influență în sumă de -1.114,50 mii lei, 

Canalizarea și tratarea apelor reziduale, cod indicator 74.02.06,  cu o influență în sumă de -1.114,50 mii lei,  

Bunuri și servicii, cod indicator 20.01, cu o influență în sumă de -156,00 mii lei, Construcţii, cod indicator 

71.01.01, cu o influență în sumă de 1.270,50 mii lei. Apoi, face vorbire de anexele aferente, respectiv Anexa 

2.1, Cheltuieli - Secţiunea de funcţionare, cu un total influențe de -317,50 mii lei și Anexa 2.2. Cheltuieli - 

Secţiunea de dezvoltare, cu total influență de 319,50 mii lei.  

      D-na Președinte supune la vor Anexa 2, împreună cu anexele 2.1 și 2.2 și se aprobă 11 voturi pentru, 7 

abțineri (d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l 

Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, d-na Paniti Izabella). 

 -32. D-na Președinte anunță că se trece la Anexa 3 – centralizator buget unități de învățământ 2021, cu total 

de 6.211,96 mii lei, se supune la vot  și se aprobă 11 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu Gabriela, d-na 

Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu 

Marius, d-na Paniti Izabella). 



 8 

      D-na Președinte anunță că se trece la Anexa 4 - Bugetul instituțiilor publice și activităților finanțațe 

integral sau parțial din venituri proprii pe anul 2021, cu total de 9.874,39 mii lei, se supune la vot  se aprobă 

11 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan 

George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, d-na Paniti Izabella), se supune la vot Anexa 

4.1 cu total de 254,00 mii lei, se supune la vot  se aprobă 11 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu Gabriela, 

d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu 

Marius, d-na Paniti Izabella). 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre, în integralitatea sa și se aprobă cu  11 voturi pentru, 7 abțineri 

(d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea 

Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, d-na Paniti Izabella). H.C.L. nr. 169.    

      D-na Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 4 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  de 

hotărâre pentru  aprobarea decontării cheltuielilor de transport pe luna iunie 2021pentru cadrele didactice şi 

personalul didactic auxiliar care îşi desfăşoară activitatea profesională în altă localitate decât cea de 

reşedinţă. 

        D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 - nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 170. 

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 5 de pe ordinea de zi, la proiectul de hotărâre pentru 

aprobarea execuției bugetare pe trimestrul II al anului 2021.  

        D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul  

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu 

Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț,  

d-l Florescu Marius, d-na Paniti Izabella). H.C.L. nr. 171.    

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 6  de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

  hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în Municipiul Săcele, str. 

Nicolae Pană nr. 2, aparținând Parohiei Evanghelice Lutherane Satulung Joseni și închiriate Municipiului Săcele.   

        D-nul  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 172. 

        D-na Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 7  de pe ordinea de zi suplimentată,  la proiectul de  

  hotărâre privind actualizarea tarifului pentru închirierea spațiilor de învățământ situate în Municipiul 

Săcele, str. B-dul Brasovului nr. 52, aparținând Parohiei Evanghelice-Lutherane Cernatu și închiriate 

Municipiului Săcele 

        D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil,  

Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 173. 

        D-na Preşedinte anunţă că se trece la punctul nr. 8 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele 

pentru activități legate de culte religioase recunoscute de lege în România, în anul 2021. 

        D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 
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        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 174. 

  D-na Președinte  propune ca să se treacă la punctul nr. 9 de pe ordinea de zi suplimentată, la  proiectul  

de hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului 

Săcele pentru programe, proiecte și acțiuni culturale,  în anul 2021. 

  D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu corectarea erorilor materiale   

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - nu face obiectul. 

D-na Președinte întreabă dacă erorile materiale au fost corectate. 

D-na Secretar General spune că eroarea materială se regăsea în raportul de specialitate, unde s-a 

strecurat, în loc de  sintagma ,,activități culturaleˮ sintagma ,,activități sportiveˮ, dar exlusiv în acest 

document și a fost vorba doar de un singur cuvânt, iar corecția a fost realizată.  

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 175. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 10 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea finanțărilor nerambursabile alocate de la bugetul local al Municipiului Săcele 

pentru acțiuni și programe  sportive, în anul 2021.  

D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 176. 

D-na Președinte propune să se treacă la punctul nr. 11 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind modificarea temporară a structurii organizatorice funcționale a Spitalului Municipal Săcele 

pentru perioada pandemiei SARS-Cov 2 COVID 19.  

D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 177. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 12 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru  aprobarea rectificării Programului de investiții pe anul 2021 al RPLP Săcele R.A.  

D-na  Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

        Comisia nr. 2 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.    

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 178. 

        D-na Președinte propune să se treacă  la punctul nr. 13 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea prețurilor de pornire la licitație publică cu strigare de masă lemnoasă pe picior, 

destinat valorificării către agenții economici în anul de producție 2021. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 179. 

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 14 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 154/24.06.2021 privind aprobarea organigramei și a 

Statului de funcții ale SERVICII SĂCELENE S.R.L..  

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 
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Comisia nr. 1 – aviz favorabil  

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – nu face obiectul 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil.  

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 180. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 15 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciului de transport public local de 

călători, prin curse regulate, prin atribuire directă către operatorul regional de transport Servicii Săcelene 

S.R.L.  

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 – aviz favorabil 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil.   

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 181. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 16 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru modificarea și completarea H.C.L. nr. 268/26.11.2020 privind aprobarea unor facilităţi pe 

mijloacele de transport public local de călători din Municipiul Săcele,  aparţinând Servicii Săcelene S.R.L. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 182. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 17 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea  Planului Urbanistic de Detaliu  ,,Construire spațiu comercial“, Bulevardul 

George Moroianu, Municipiul Săcele. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil 

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 183. 

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 18 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru respingerea plangerii prealabile împotriva H.C.L. nr. 156/24.06.2021 privind aprobarea 

Planului Urbanistic Zonal ,,Locuințe individuale și colective și funcțiuni complementare”, modificator al 

PUZ ,,Construire ansamblu rezidențial, clădiri de birouri, prestări servicii, comerț și alte dotări”, aprobat cu 

H.C.L. nr. 90/2010, strada Uranus, FN, Municipiul Săcele, formulate de Dobrănel Claudia-Maria. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții în plen 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu 2 abțineri: d-na Stoica Gabriela și d-l Florescu Marius, cu clarificări 

solicitate de  formațiunea politică PNL. 

D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că în ședința anterioară s-a spus că acest PUZ nu afectează  

terenul d-nei Dobrănel Claudia-Maria, prin faptul că drumurile de intrare vor trece și prin terenul dânsei și 

menționează că se așteaptă clarificări în acest sens, întrucât sunt în dilemă, nu se știe ce se dorește, pe de o 

parte este o plângere prealabilă, pe de altă parte este administrația, prin serviciul de specialitate. 

D-na Arhitect Șef ia cuvântul și spune că, în mod sigur s-a studiat documentația care a fost prezentată în 

ședința anterioară, când s-a aprobat acest PUZ, de către membrii consiliului local, iar clarificările se regăsesc 

acolo, astfel, terenul d-nei Dobrănel nu este afectat în nici un fel, explicațiile sunt prezentate atât în scris, cât 

și grafic, terenul în cauză este la limita zonei studiate, inițial a fost cuprins în zona studiată, iar, ulterior, ca 

urmare a solicitărilor de excludere a fost exclus, extinderea căilor de acces așa cum s-a solicitat în clarificări 

și s-a afirmat că pare că afectează, nu afectează în nici un fel, accesul la zona studiată se realizează pe un 

drum de exploatare propus spre modernizare,  dar exclusiv înspre est, înspre  frontul opus proprietății d-nei 
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Dobrănel, ce se observă pe planșa de reglementări, hașurat, în legenta planșei, cu siguranță s-au observat 

zonele de servitute existente pe teren, generate o dată de drumul județean, deci este o restricție față de 

drumul județean, independent față de documentația de urbanism și aducțiunea de apă, la fel existentă pe 

teren,  în zona aferentă de protecție, dar este colorat și scrie în legendă ce reprezintă fiecare culoare.   

D-na Președinte spune că a înțeles că s-a reluat procedura de afișare pe site-ul Primăriei. 

D-na Arhitect Șef ia cuvântul și spune că, la momentul acesta hotărârea Consiliului Local de aprobare a 

documentației este în vigoare, de la momentul publicării acesteia, până la suspendare acesteia de către o 

instanță de contencios. 

       Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă 11 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu Gabriela, 

d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Paraipan George Horațiu, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu 

Marius, d-na Paniti Izabella).   H.C.L. nr. 184.    

        D-na Secretar General spune că din rezultatul votului, respectiv 11 voturi pentru, 7 abțineri, să înțeleagă 

că se abțin acum la ceea ce au votat data trecută. 

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 19 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind actualizarea  indicatorilor tehnico-economici aprobați prin H.C.L. nr. 230/24.10.2019  

pentru aprobarea documentației tehnico-economice și a indicatorilor tehnico economici  pentru proiectul  

„Schimbare de destinație clădire parter din ateliere în sală de sport prin extindere, recompartimentare și 

amenajări interioare la Scoală Gimnazială nr. 4 „Frații Popeea” din Municipiul Săcele aferent Obiectivului 

de Investiție „Scoala Gimnazială nr 4 - Extindere și reamenajare clădire ateliere (DALI)”. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 185. 

     D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 20 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„SF – Extindere canalizare menajeră bretea strada Câmpului”. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu solicitarea unor completări 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu clarificări solicitate de formațiunea politică PNL.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

      D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că au solicitat clarificări legate de  studiul de fezabilitate,  în 

care nu au regăsit calculele indicatorilor financiari, ai analizei financiare, valoarea netă financiară 

actualizată, rata internă a rentabilității financiare, fluxul de numerar cumulat, acești indicatori sunt doar 

înșiruiți, fără calcul aferent lângă. Dumneaei mai spune că sunt prezentate scenariile tabelar și a observat că 

la costurile de producție sumele sunt introduse arbitrar, fără detaliere punctuală, la costurile de producție  

s-au regăsit sume de reparație și întreținere 1544 lei/an, respectiv 2198 lei, în funcție de scenariul respectiv, 

dar nu se știe de unde reiese acest calcul, iar la costuri de producție, la salarii apare suma 0 și nu se știe care 

este cauza, nu va fi personal angajat sau nu va fi retribuit, nu se regăsesc calculate veniturile realizate în 

urma facturării apei menajere colectate, nu știe cum s-au calculat acești indicatori și în acest fel nu este 

respectată H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-

economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice. 

      D-na Vaida Marcela ia cuvântul și spune că s-a solicitat proiectanctului completarea documentației și 

acesta  a depus memoriul tehnic completat, în cursul zilei de astăzi, a fost analizat și s-au atins punctual toate 

solicitările formulate, respectiv a introdus toate calculele necesare la analiza cost-beneficiu și a făcut și unele 

precizări la costurile de producție unde salariile sunt cotate cu 0, pentru că se consideră că nu este nevoie de 

personal suplimentar pentru întreținerea instalației nou înființate, este corelat cu punctul 7.3 din 

documentație, unde se menționează că pentru lucrările și întreținere nu sunt neceare metode speciale sau 

resurse adiționale, iar operatorul de furnizare a apei potabile are alocat suficient personal  pentru deservirea 

instalației care poate să execute lucrările de exploatare și gestionare, deci este vorba de o suplimentare a 

canalizării cu  189 m și se consideră că operatorul  are aparatul necesar pentru întreținerea acestei instalații. 

În ceea ce privește valoarea estimată a lucrărilor de 311.796 lei fără TVA,  sunt valori estimate de proiectant, 

care a ținut cont de evoluția prețurilor la materialele principale, considerând ca prețurile să fie sustenabile pe 
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o perioadă de maxim 12 luni, ca și informare, oferă câteva exemple de prețuri, din care, însumat rezultă 

prețul final.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 186. 

      D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  21 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre pentru aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„SF – Extindere canalizare menajeră bretea strada Câmpului”. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 187. 

      D-l Géczi  Gellért solicită permisiunea de a se retrage, întrucât urmează să participe la o discuție 

importantă cu privire la niște finanțări pentru Municipiul Săcele, specificând faptul că procesul verbal al 

comisiei de specialitate 1 va fi citit de secretarul comisiei 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  22 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (DALI) și a indicatorilor tehnico-economici privind 

proiectul „Modernizare sistem de iluminat public, în  cartierul Ștefan cel Mare”. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 188. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  23 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea documentației tehnice (SF) și a indicatorilor tehnico-economici privind proiectul 

„Extindere iluminat public Cartier Toamnei”. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 189. 

         D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  24 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Ofertelor de donație și a Declarațiilor de renunțare la dreptul de proprietate 

asupra cotelor aferente imobilului – teren în suprafață de 992 mp, înscris în CF nr. 114315 Săcele, nr. cad. 

975, nr. top 1432/1/10, asupra cotelor aferente imobilului- teren, în suprafață de 161 mp înscris în CF nr. 

107470 Săcele, nr. cad. 967, nr. top 1432/1/2, asupra cotelor aferente imobilului– teren în suprafață de 1.167 

mp înscris în CF nr. 110411 Săcele, nr. cad. 965, nr. top. 1428/1/2/1/9 și a imobilului– teren în suprafață de 

46 mp înscris în CF nr. 117933 Săcele, fiecare imobil reprezentând parte din strada Egretei și trecerea 

acestora în domeniul public al Municipiului Săcele. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 190. 

         D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  25 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind trecerea drumurilor forestiere Ghercovaci, Chiba Stângă, Chiba Dreaptă, 7 Izvoare-Valea  

Baciu, Chiba, Șipoaia, Valea Bradului/Brădetului, Valea Dracului, Valea Chilera, Valea Băii Timiș, Tamina 

I, Tamina II,  din domeniul public al statului, neînscrise în cartea funciară, în domeniul public al 

Municipiului Săcele. 
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        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 191. 

         D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  26 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind atestarea apartenenței – primă înscriere la domeniul privat al Municipiului Săcele,  a 

suprafeței de 331 mp, categoria de folosință  curți-construcții. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 192. 

         D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  27 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra imobilului– teren în 

suprafață de 967  mp, înscris în CF nr. 117773  Săcele, nr. cadastral 117773, categoria de folosință fâneață și 

trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil, cu discuții în plen 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu clarificări solicitate de formațiunea politică PNL. 

D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că în raportul de specialitate nr. 60600/16.07.2021 se face 

referire la ,,Planul Urbanistic Zonal Construire ansamblu de locuințe și organizare de șantier în municipiul 

Săcele, zona Valea Morii” aprobat prin H.C.L. nr. 137/2007, până la acestă dată nu s-a construit, deci 

 PUZ-ul după maxim 10 ani nu mai are valabilitate și nu știe dacă trebuia anexat documentației, iar în planul 

de trasare și procesul verbal de predare – primire se face specificația că terenul este delimitat de țăruși, iar, în 

momentul de față, pe terenul în cauză se construiește o împrejmuire care ocupă și o parte din terenul la care 

vrea să se renunțe. 

D-l Paraipan George Horațiu solicită să se vadă și autorizațiile de construire pentru că s-au făcut 

terasamente fără autorizație, iar gardul a început să se facă fără autorizație. 

D-l Brânzea Ovidiu spune că va explica punctual, din punct de vedere topografic, al  procesului verbal 

de trasare și de înțărușare, apoi va explica d-na Arhitect-Șef restul. Astfel, la momentul în care s-a făcut 

inspecția în teren și data în care s-a semnat acel proces verbal de trasare, terenul, după cum se vede și în 

pozele pe care le supune atenție Consiliului Local, era împrejmuit cu țăruși, erau doar niște stîlpi, care erau și 

retrași cu încă 10-15 cm față de limita  țărușilor, acum s-a semnat un proces verbal de trasare și un proces 

verbal de predare-primire, conform unei dezmembrări avizate de Oficiul de Cadastru, dacă, ulterior se 

împrejmuiește sau nu se respectă acea împrejmuire, este o altă discuție. Dumnealui mai spune că se preia un 

drum categoria de folosință arabil sau fâneață, ulterior cu autorizație de construire se schimbă categoria de 

folosință, procesele verbale sunt făcute pe niște dezmembrări avizate de Oficiul de Cadastru, la momentul 

respectiv, pe teren erau niște țăruși, nu era construit acel gard, ulterior, dacă se construiește acel gard și nu se 

respectă autorizația de construire, există organe abilitate în acest sens să ia măsuri, iar pentru partea de 

autorizații, valabilitate PUZ, îi dă cuvântul d-nei Arhitect-Șef. 

D-na Arhitect-Șef  ia cuvântul și spune, cu privire la valabilitatea  H.C.L. de aprobare a  documentației 

de urbanism din 2007, așa cum a precizat și la ședințele pe comisii de specialitate, HCL este valabilă, nu 

există stipulat în nici o lege că planul de urbanism are o anumită valabilitate, valabilitatea este stabilită de 

Consiliul Local la momentul aprobării și se înscrie în Hotărârea de Consiliu, atât timp cât nu este înscrisă 

nici o valabilitate a documentație de urbanism,   aceasta este valabilă până la eventuala ei modificare de către 
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o altă documentație de urbanism de rang cel puțin egal, dacă nu superior. În ce privește autorizarea 

lucrărilor, a adus clarificări și  în ședințele pe comisii de specialitate, există autorizație de construire pentru 

împrejmuirea respectivă, este adevărat că au început împrejmuirea anterior autorizării, fapt pentru care au 

fost sancționați contravențional și s-a emis autorizația de construire nr. 29/24.03.2021, având drept scop 

intrarea în legalitate și continuarea lucrărilor de construire, dacă autorizația de construire nu este respectată, 

împrejmuirea nu-și păstrează amplasamentul, nu se poate constata la acest moment, întrucât nu au atribuții în 

a verifica permanent cum anume se construiește pe terenul respectiv, la momentul recepției lucrării, se 

verifică și se acceptă sau nu recepția și se iau măsurile legale în vigoare. În ceea ce privește lucrările de 

terasare, cu siguranță s-a citit Legea nr. 50/1990, art. 3 și s-a constat că lucrările de terasare a terenului 

proprietate privată nu se autorizează, nu reprezintă o contravenție pentru care respectivul să poată fi 

sancționat, este posibil să teraseze pentru a planta o livadă, nu există lucrări care să ducă cu gândul la 

construire, cum ar fi săpături pentru fundație, pentru asta ar fi fost sancționat, întrucât sunt lucrări 

premergătoare construcției. 

D-l Primar ia cuvântul și spune că unii dintre cei prezenți aici au fost în aceeași calitate și atunci când 

 s-a aprobat acel PUZ în 2007, faptul că în acel PUZ nu s-a trecut atunci că acea parcelă este traversată de o 

condută de alimentare cu apă potabilă a rezervorului de pe str. Morii, este culpa celor de atunci, din 2007. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre, rezultatul votului fiind 10 voturi  pentru,  1  împotrivă (d-l 

Paripan George Horațiu),  6 abțineri (d-na Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l 

Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, d-na Paniti Izabella), d-l consilier local Géczi Gellért lipsește la 

momentul votului, fapt pentru care, nefiind întrunite condițiile prevăzute de art. 139 alin.  (2) din Codul 

Administrativ, respectiv ,,Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau 

înstrăinarea dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea 

calificată definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcțieˮ, proiectul de 

hotărâre este respins.  H.C.L. nr. 193. 

         D-na Președinte spune că se pare că explicațiile nu ajută și nu înțelege de ce mai sunt solicitate, întrucât 

acestea se solicită tocmai în scopul de a înțelege documentația. 

         D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  28 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind trecerea în domeniul public al Municipiului Săcele a bunurilor din grupa construcțiilor 

pentru alimentare cu apă și canalizare și darea în administrare a acestora spre exploatare către Compania Apa 

Brașov S.A. în baza contractului de delegare a gestiunii serviciului public de alimentare cu apa și canalizare 

din 24.09.2008. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 194. 

      D-na Secretar General ia cuvântul pentru a face o mențiune, respectiv la punctul nr. 27 de pe ordinea de 

zi, fiind cu 10 voturi  pentru,  1  împotrivă și 6 abțineri, în conformitate cu prevederile art. 139 alin.  (2) din 

Codul Administrativ ,,Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea 

dreptului de proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată 

definită la art. 5 lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcțieˮ 

      D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr.  29 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind aprobarea Declarației de renunțare la dreptul de proprietate asupra  imobilului– teren în 

suprafață de  6081  mp, înscris în CF nr. 114792  Săcele, nr. cadastral 114792, categoria de folosință arabil  

și trecerea acestuia în domeniul public al Municipiului Săcele. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu clarificări solicitate solicitate de formațiunea politică PNL. 
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D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că au considerat că pentru scoaterea din circuitul agricol 

cheltuielile vor fi suportate de administrație și dacă pe acest teren deja se construiește, există construcții, ar fi 

fost corect din partea investitorului să facă aceste schimbări de destinație, astfel încât pentru administrație să 

nu genereze cheltuieli. 

 D-na Secretar General spune că acolo deja sunt trasate drumuri în PUZ, schimbarea destinației se face 

cu autorizație și s-a emis deja acea autorizație, este drum care respectă ad literam PUZ-ul aprobat acolo. 

D-na Paniti Izabella spune că nu este vorba despre respectarea PUZ-ului, este vorba de încadrarea 

terenului, este teren agricol intravilan, dar de fapt este drum de acces. 

         D-na Secretar General spune că se schimbă categoria de folosință prin autorizație.  

         D-na Paniti Izabella spune că există deja autorizație emisă. 

         D-na Secretar General confirmă acest lucru și spune că acel investitor are anumite condiții impuse prin 

PUZ-ul aprobat anul trecut, la art. 2, prin care intră în sarcina lui toate cheltuielile aferente amenajării 

drumului la stadiul de macadam și utilitățile, este articol în hotărârea de aprobare PUZ. 

        D-l Primar spune că exact așa cum trebuia să se stipuleze și în cazul PUZ-ului Paniti. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre, rezultatul votului fiind 10 voturi  pentru,  7 abțineri (d-na 

Popescu Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, d-

na Paniti Izabella, d-l Paripan George Horațiu) - d-l consilier local Géczi Gellért lipsește la momentul 

votului, fapt pentru care, nefiind întrunite condițiile prevăzute de art. 139 alin.  (2) din Codul Administrativ, 

respectiv ,,Prin excepție de la prevederile alin. (1), hotărârile privind dobândirea sau înstrăinarea dreptului de 

proprietate în cazul bunurilor imobile se adoptă de consiliul local cu majoritatea calificată definită la art. 5 

lit. dd), de două treimi din numărul consilierilor locali în funcțieˮ, proiectul de hotărâre este respins.  H.C.L. 

nr. 195. 

         D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 30 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind trecerea unor bunuri, construcții anexe C1-C2-C3-C4-C5-C6-C7-C8,  neînscrise în cartea 

funciară nr.116692 Săcele, nr. cadastral 116692, din domeniul public al statului, în domeniul public al 

Municipiului Săcele. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  aviz favorabil  

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu clarificări. 

      D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că s-au primit răspunsurile la ședința pe comisii. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 196. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 31 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acordarea, cu titlu gratuit, către numiții  Szabo Elena și Czimbor Alexandru, pensionari 

silvici, a  unei  cantităţi de  6,0 mc lemn de foc/ fiecare. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

      D-na Președinte anunță că votul este secret. 

      Se dă citire rezultatului votului secret, menționând că sunt doar 16 voturi exprimate, astfel: Szabo Elena: 

16 voturi  pentru,  0  împotrivă, Czimbor Alexandru: 16 voturi  pentru,  0  împotrivă (d-nii consilieri locali 

Florescu Marius și Gîndac Nicolae nu participă la vot). H.C.L. nr. 197. 

         D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 32 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acordarea gratuită a unei cantități de 90 metri steri lemn foc pentru sezonul rece 

Compartimentului Educație Timpurie, aflat în subordinea Direcției de Asistență Socială din cadrul aparatului 

de specialitate al Primarului Municipiului Săcele. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  nu face obiectul 

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 
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   Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 198. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 33 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 15  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  

către  Parohia  Ortodoxă  Sfântul Nicolae- Baciu. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  aviz favorabil 

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

   Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 199. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 34 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 25  mst  lemn  de foc specia fag și diverse tari  

către  Mănăstirea Brădet  cu   Hramul ,,Înălțarea Domnului”. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  aviz favorabil 

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

   Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 200. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 36 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  acordarea cu titlu gratuit, a cantității de 4  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  către 

Asociația HMIK. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  aviz favorabil 

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

   Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 201. 

      D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 37 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 30  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  

către Casa  Evanghelică a Ceangăilor. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  aviz favorabil 

       Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

   Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 202. 

      D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 38 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind  acordarea, cu titlu gratuit, a cantității de 10  mst  lemn  de foc specia  fag și  diverse tari  

către  Parohia Ortodoxă Turcheș II. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  aviz favorabil 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil. 

   Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 17 voturi pentru (d-l consilier local Géczi Gellért 

lipsește la momentul votului). H.C.L. nr. 203. 

       D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 39 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul de 

hotărâre privind acordarea cu titlu gratuit, a unei cantităţi de 2 m3 / familie, material lemnos pentru foc, sub 
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formă de ajutor pentru încălzirea locuinţei, unui număr de 100 familii nevoiaşe, cu domiciliul în Municipiul 

Săcele și aprobarea criteriilor de acordare. 

        D-na Preşedinte solicită Comisiilor de specialitate să prezinte avizele: 

Comisia nr. 1 – aviz favorabil 

Comisia nr. 2 –  nu face obiectul 

Comisia nr. 3 –  aviz favorabil 

        Comisia nr. 4 - aviz favorabil, cu clarificări solicitate solicitate de formațiunea politică PNL. 

        D-na Paniti Izabella ia cuvântul și spune că au solicitat, în scris sau în plen, dacă există o situație cu 

familiile nevoiașe cărora li s-au acordat lemn de foc, altele decât cele din Gârcini, pentru anul 2020, pentru 

că criteriile de acordare li s-au explicat în cadrul ședinței pe comisii. 

       D-na Pîrvu Nicoleta spune că sunt 16 familii nevoiașe care au beneficiat de lemn de foc și au domiciliul 

în altă zonă decât Gârcini. 

        D-l Géczi  Gellért anunță că a revenit în plenul ședinței. 

        Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu unanimitate (18 voturi pentru). H.C.L. nr. 204. 

        D-na Președinte anunță că se trece la punctul nr. 40 de pe ordinea de zi suplimentată, la proiectul  de 

hotărâre privind aprobarea achiziționării serviciilor de consultanță, asistență juridică și/sau reprezentare în 

justiție în speța ce face obiectul dosarului nr. 3049/62/2021, având ca obiect acțiune în anulare act emis de 

autorități publice locale, aflat pe rolul Tribunalului Brașov. 

      Se supune la vot  proiectul de hotărâre și se aprobă cu 11 voturi pentru, 7 abțineri (d-na Popescu 

Gabriela, d-na Stoica Gabriela, d-l Gîndac Nicolae, d-l Costea Cătălin Ionuț, d-l Florescu Marius, d-na Paniti 

Izabella, d-l Paripan George Horațiu). H.C.L. nr. 205.  

        D-na Președinte anunță că s-a ajuns la secțiunea ,,Diverseˮ, menționând că pe ordinea de zi au fost 

înscrise și  două informări, respectiv o informare privind activitatea desfãşuratã de asistenţii personali ai 

persoanelor cu handicap grav în semestrul I al anului 2021 și o informare privind achiziția publică de servicii 

de acordare credit investiții în sumă de 40 mil lei. 

      D-l Primar ia cuvântul și spune că are câteva precizări, respectiv specifică faptul că astăzi a asistat la o 

ședință unde la rectificarea bugetară, ca în ultimii 4 ani și jumătate, formațiunea politică PNL s-a abținut 

aproape în masă, menționând că abținerile sunt contorizate ca împotrivă, astfel sunt împotriva programului 

,,Primul ghiozdanˮ, împotriva proiectelor pentru Cartierul Gârcini care se vor derula prin GAL, fiind 

stupefiat de poziția d-lui consilier local Gîndac Nicolae față de Cartierul pe care îl reprezintă. Un alt lucru 

important au fost lucrările de reparații la Liceul Teoretic George Moroianu, la Clubul Elevilor, unde d-na 

consilier local Popescu își desfășoară activitatea și care este împotriva proiectului de hotărâre în cauză, 

opunându-se modernizării clădirii. D-l Primar mai spune că ședința ordinară aferentă lunii august va avea loc 

pe data de 26, tot prin videoconferință. 

       D-nul Preşedinte constată că ordinea de zi a fost epuizată şi, în consecinţă, declară şedinţa închisă, drept 

pentru care s-a întocmit prezentul Proces verbal.  Orele:  16:44. 

 

 

PREŞEDINTELE DE ŞEDINŢĂ,                SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI SĂCELE 

   CONSILIER LOCAL,                                                                C.J. ZAMFIR GETA 

   Ing. VOICESCU NICOLETA TEONIA                               

 

 

 

 

 
 

 

Elaborat 

                                                               Insp. Acăroaie Elena     
 

 


